
 
As nossas intenções de Missas que estavam 
marcadas, são rezadas em privado pelo Pe. Roberto. 
O Pe. Damião também faz o mesmo com as 
intenções das Missas em Inglês até tudo se 
normalizar. Dai Senhor o eterno descanso a todos os 
nossos entes queridos! Amem.   
--------------------------------------------------------------------- 

A REZA DO TERÇO 

A reza do terço continua todos os dias as 6:00 PM ao 
ar livre (se o tempo permitir) á volta das estacões do 
rosário que se encontram ao redor do 
estacionamento principal da Igreja. Todos estão 
convidados a participar, não esquecendo o uso das 
máscaras.  Agradecemos a todos os que têm vindo 
participar e principalmente aqueles que vieram para 
rezar também em Português no domingo passado. 
Foi muito bonito e esperamos repetir o terço nas 
duas línguas, Português e Inglês. 
--------------------------------------------------------------------- 
CELEBRAÇÃO DA MISSA  

Ainda não sabemos quando poderemos participar 

das Missas dentro da Igreja. Ainda estamos proibidos 

de se juntarmos dentro da Igreja em grandes 

números para podermos usar o distanciamento 

adequado. Por enquanto a nossa Igreja oferece as 

Missas Dominicais pela internet as 4:00 da tarde 

todos os Sábados e podemos assistir pelo Facebook 

da paróquia. Infelizmente não é permitido ninguém 

dentro da Igreja durante a transmissão da Missa, 

alem dos que estão diretamente envolvidos na 

celebração e na transmissão da Missa. 

O nosso Grupo de Apoio Social está recolhendo 
ofertas monetárias para terem a possibilidade de 
entregarem alguns certificados do Shop-Rite às 
famílias que mais necessitam. Alguns dos membros 
estarão dentro da Igreja nos segundos sábados de 
cada mês, a partir do meio-dia até á 1:00 da tarde, 
para receber qualquer doação monetária. Também 
poderão enviar pelo correio, diretamente para o 
escritório da paróquia com a designação: Apoio 
Social (Portuguese). Agradecemos aqueles que 
doaram até agora. 
--------------------------------------------------------------------- 

AJUDA PARA OS MAIS IDOSOS  
O Ministério de Evangelização está oferecendo ajuda 
aos nossos idosos que não tem familiares por perto 
e que necessitam de alguém para ir buscar comidas, 
ou mercearia aos mercados. Quem souber de 
alguém que precisa de algum tipo de ajuda, ou até 
mesmo de algum telefonema para falar um pouco, 
ou de pedidos de oração, por favor contacte o 
Ministério de Evangelização pelo email: 
corpuschristievm@gmail.com ou telefone para o 
escritório paroquial e deixe a sua mensagem com o 
seu número de telefone.   
--------------------------------------------------------------------- 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O BANCO 
ALIMENTAR na 55 Reid St. em South River (Despensa 
de Alimentos Para os Necessitados). O banco de 
alimentos (Food Bank) -está aberto aos residentes de 
South River que estão com necessidade de assistência. 
Os horários de distribuição de alimentos: 10 AM ao 
meio-dia, cada quarta-feira e os dois primeiros Sábados 
do mês. ID (identificação) e prova atual da residência 
de South River são obrigatórios. De de acordo com as 
diretrizes, distanciamento social devem ser usadas. As 
sacas são pré-embaladas pelos voluntários do banco de 
alimentos e distribuídos fora do banco.  
------------------------------------------------------------------ 

PRIMEIRAS COMUNHÕES 

As Primeiras Comunhões que estavam marcadas 
para dia 30 de Maio, foram canceladas por causa do 
adiamento do confinamento em NJ, devido a 
pandemia do vírus. Avisaremos quando tivermos 
mais informações sobre uma nova data para as 
crianças receberem o Sacramento da Primeira 
Comunhão. 
 

mailto:corpuschristievm@gmail.com


DOAÇÕES PARA FORNECER O  
BANCO DE ALIMENTOS EM SOUTH RIVER 
Para facilitar a quem desejar doar itens alimentares 
não perecíveis ou produtos pessoais, horários foram 
adicionados especificamente para serem deixados  
lá fora do banco de alimentos na 98 Jackson Street. 
 Segundas, terças e quintas-feiras: 
 9:30 - 11:00 e 17:00 - 18:00 
 Quartas-feiras: 9:30 - Meio-dia 
 Sábados: 13:00 - 15:00 
* South River Public Library – A libraria de South 
River- na 55 Appleby Avenue também aceita comidas 
não perecíveis.  
Quem quiser fazer doações em dinheiro 
Poderá enviar para:“South River Food Bank”  
 48 Washington Street, 
South River, NJ. 08882. 
Se tiver alguma pergunta, ligue para o banco 
alimentar: 732-238-3020 ou consulte o site: 
www.southrivernj.org.  
 
--------------------------------------------------------------------- 

AGRADECIMENTO 

Agradecemos a todos os que estão enviando o 

dízimo/ofertório para o escritório paroquial durante 

este período de confinamento, pelo correio, ou pelo 

site de Doação à Paróquia -Online Giving- que 

disponibiliza aos seus paroquianos a oportunidade 

de usar a Transferência Eletrônica de Fundos (um 

método alternativo para dar o dízimo), ou deixado na 

caixa de correio do escritório paroquial. Tem sido 

uma grande ajuda para a paróquia nestes tempos 

difíceis de pandemia. 

--------------------------------------------------------------------- 

Intenção do Papa Francisco paro o mês de Maio 
 
Pelos diáconos (Pela Evangelização) 
 
Rezemos para que os diáconos, fiéis ao serviço da 
Palavra e dos pobres, sejam um sinal vivificante 
para toda a Igreja. 
 

 

ASCENSÃO DO SENHOR 

A Igreja celebra na Quinta-feira da 6ª Semana do 

Tempo Pascal a Solenidade da Ascensão do Senhor, 

transferida para o 7º Domingo da Páscoa, por razões 

pastorais. Houve épocas em que esta festividade era 

realizada com grande brilho. Assim como se 

comemora à meia-noite do dia 24 de dezembro o 

nascimento do Menino Jesus e às três horas da tarde 

da Sexta-Feira Santa a sua Morte, a Ascensão o era 

ao meio-dia. Na Idade Média costumava-se realizar 

uma procissão para representar o trajeto feito por 

Nosso Senhor, acompanhado pelos Apóstolos e 

discípulos, de Jerusalém ao Monte das Oliveiras, de 

onde Ele ascendeu para junto do Pai (cf. At 1, 12). 

Durante a Missa, o diácono apagava o Círio Pascal 

logo após o cântico do Evangelho, simbolizando o 

último episódio da existência visível do Redentor na 

Terra. 

Hoje, ao contemplarmos sua subida aos Céus, 

tenhamos presente que Jesus não nos abandonou, 

mas, pelo contrário, continua conosco, conforme a 

promessa feita no Evangelho: “Eis que estarei 

convosco todos os dias, até o fim do mundo”. E nós, 

enquanto filhos, também desejamos permanecer 

com Ele, uma vez que veio a este mundo trazer-nos 

a participação na sua natureza divina. 

--------------------------------------------------------------------- 

A Igreja Corpus Christi Está Aberta Para Oração 

A nossa Igreja Corpus Christi está aberta todos os 

dias das 6:00AM-7:30PM para quem quiser orar em 

particular. A porta do lado da Igreja estará aberta. 

Aos Sábados das 4:00 PM- 5:00 PM está fechada 

durante a transmissão da Missa.  

Aqueles que têm acesso à internet poderão 

consultar o nosso site paroquial para mais 

informações também em Inglês:  

https://corpuschristisouthriver.org/  

Por favor avisem uns aos outros dos anúncios mais 

importantes, porque nem todos usam as redes 

sociais.   
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